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\erses helytörténet
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A honismereti munkaközös
ség A vers mint helytörténet
címmel rendez összejövetelt
január 31-én (csütörtökön)
este hat órakor a könyvtár
ban. A közösség tagjai ked
ves verseikből válogatnak.
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Korszerűbb postahivatal

A kultúra
napján

Korszerű informatikai rendszert
épít ki a Magyar Posta a közeljö
vőiben, melynek elsó'állomása Vas
megyében a celldömölki postahi
vatal. Az új technika bevezetését
örömmel fogadták a hivatal mun
katársai.
Nagy várakozás fogadta a tech
nológiai újítást, melynek során az
Integrált Posta Hálózatra kap
csolódott rá az 1. számú postahi
vataljanuár 23-án. Mint Zsuppán
Géza, a Magyar Posta Rt. Sopro
ni Igazgatóságának hálózatüze
meltetési igazgatóhelyettese az
integrált rendszer bemutatása
kor elmondta, a postai szolgálta
tásoknál is az informatikatechno
lógia a fejlődés alapja, a XXI. szá
zadban az ő munkaterületük is
elképzelhetetlen számítógépes
környezet nélkül. Az országos
programba kapcsolódva a posta
hivatalban minden munkahelyre
számítógépeket - pontosan ti
zennégyet -, ezekre postai prog-

„Nálad

van az élet

ÁRA: 28 FORINT

A magyar kultúra napja alkal
mából Himnusz-mondó versenyt
rendeztek Körmenden, a Köl
csey Ferenc Gimnáziumban. A
szavalóversenyen az iskoláikat
képviselték azok a diákok, akik a
Soltis Lajos Színház stúdiójának
tagjai. Hágámén Ágnes első he
lyezett lett, Bruckner Roland a
harmadik, Ben kü Péter az ötödik
helyen végzett.

Számítógépes rendszerbe kapcsolódott be a posta
ramot telepítettek. A Celldömöl
ki 1. számú Postahivatal Front
Office posta, ahol nemcsak a hát
tér gépesített, hanem az ügyfele
ket is számítógép igénybevéte
lével szolgálják ki. A rendszer
kiépítésével a munkatársak mo
dernebb, jobb környezetben dol

Fotó: Völgyi L.

goznak, ugyanakkor az ügyfelek
nek is sok újdonságot tudnak kí
nálni. A postahivatalban hat ab
laknál várják az ügyfeleket, akik
ezentúl minden szolgáltatást egy
helyen vehetnek igénybe. Nem
kell kétszer-háromszor sorba áll(Folytatás a 2. oldalon)

A korábbi évek gyakorlatá
nak megfelelően a városban
működő'egyesületek, művészeti
csoportok, karitatív szerveze
tek ez évben is február 15-ig
nyújthatják be pályázataikat te
vékenységük önkormányzati
támogatására.

Munkaügyi paktum

forrása''

Imahét az ökoumene jegyében

Sághy András evangélikus lelkész hirdetett igét
az imahéten
Fotó: Völgyi L.

Pályázat
támogatásra

Idén január 20-tól 27-ig tartott az ökoumenikus imahét, más szóval az imahét a krisz¬
tushívők egységéért. Ennek keretében váro
sunkban 21-én tartották az első szertartást a
celldömölki katolikus templomban, ahol Vető
István evangélikus esperes hirdetett igét. Az
alsósági evangélikus templomban Szent
györgyi László református lelkész végezte az
igehirdetést, Izsákfán a katolikus templom
ban Szakos Csaba evangélikus segédlelkész,
az alsósági katolikus templomban Sághy And
rás evangélikus lelkész szólt az egybegyűlt hí
vekhez.
Az imahét a celldömölki evangélikus temp
lomban ért véget Szentpály-Juhász Imre
református lelkipásztor igehirdetésével. A
ceremónián közreműködött a celldömölki
evangélikus gyülekezeti énekkar. A záróna
pot világi események is színesítették. Reggel 9
órától a lányok kosárlabdában, a fiúk fociban
mérték össze tudásukat négy korcsoportban
a Szent Benedek iskola új tornatermében.
Ebben az évben az imahét alapigéje „Nálad
van az élet forrása" volt, ami a Zsoltárok
(Folytatás a 2. oldalon)

A kemenesaljai kistérség munkaeró'piaci
helyzeténekjavítására foglalkoztatási paktum
készül, melynek elsó'megbeszélését január 1718-án tartották Sitkén.
Európai uniós foglalkoztatáspolitikai eszköz
zel ismerkedtek két napig Kemenesalja mun
kaügyi szakemberei, a munkaerőpiacot alakí
tó szervezetek. A foglalkoztatási paktum célja,
hogy megállítsák a hátrányos helyzetű kistér
ség munkaerőhelyzetének romlását. A meg
beszélésen, melyet a Vas Megyei Munkaügyi
Központ koordinált, Makkos István, Celldö
mölk polgármestere vezetésével részt vettek a
kistérségi tanács vezetői, a térség települései
nek polgármesterei, a gazdasági egységek és a
kamarák képviselői, valamint a középiskolák
igazgatói. Kovács Péter, a megyei munkaügyi
központ igazgatóhelyettese elmondta, hogy
először stájerországi tapasztalatokkal ismer
kedtek ottani szakemberek beszámolói alap
ján, majd helyi kezdeményezéseket vetettek
fel. Ilyen például az az elképzelés, hogy Já
nosházán rehabilitációs foglalkoztatást valósí
tanak meg. A következő megbeszélés február
ban lesz, addig első lépésként a konkrét célo
kat dolgozzák ki a foglalkoztatási egyezség
szereplői számára.
T. G.
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Korszerűsítették a postahivatalt
(Folytatás az 1. oldalról)
ni, mivel a dolgozók saját gépü
kön mindenféle postai felada
tot el tudnak látni. Egy helyen
tudják feladni küldeményeiket,
illetve elintézni pénzbefizetése
iket is. Újabb szolgáltatások is

lesznek, például elektronikus
nyomkövetéssel a biztosított
küldeményekről néhány percen
belül részletes információt tud
nak adni, és gyorsabbak lesznek
a ma még hosszabb idó't igény
be vevő szolgáltatások is az in
formatikai t á m o g a 
tottság miatt.
Zsuppán Géza el
mondta, hogy a dolgo
zóknak először meg kell
tanulniuk az új rendszert,
Előzetesen már több ok
tatáson is részt vettek,
most pedig egy hétig a
helyszínen sajátítják el a
tudnivalókat a posta sa
ját oktatói segítségével.
Mivel a celldömölki
posta bemutató postá
vá vált, a következő idő
szakban Győr-MosonSopron, Vas és Veszp
rém megye postáiról
várják az alkalmazotta
kat, akik itt tanulhat
ják meg a rendszerhez
kapcsolódó ismerete
ket. Az igazgatóhelyet
tes szerint elsősorban a
postahivatal nagysága,

forgalma határozta meg, hogy a
celli hivatalt választották. Az ügy
felekkel kapcsolatos és a belső
szolgáltatásaik teljesek, végeznek
felvételt, kézbesítést és szállítást is.
Az sem elhanyagolható, hogy a
város közlekedési szempontból
kedvező helyen fekszik. A rend
szert a múlt hét keddjén építették
ki, az idő alatt is zavartalanul fo
gadták az ügyfeleket, a hálózatra
történő rákapcsoláskor, szerdán
is folyamatosan szolgálták ki a
postára érkezőket.
Tnluk G.
Fotó: Völgyi L.

Az ökoumene
jegyében
(Folytatás az 1. oldalról)
Könyvéből származik. Az igehir
detéseket e gondolat köré építet
ték a lelkészek, akik szinte vala
mennyien jelen voltak minden
szertartáson, és aktívan részt is
vettek azokban.
Bizonyára nem véletlen, hogy
I I . János Pál pápa január 24-én
hívta Assisibe a világvallások ve
zetőit. A Szent Ferenc-bazilika
előtti téren a világvallások tanú
ságot tettek a béke ügye mellett.
Völgyi L.

Szólómetszés elótt
a Ság hegyen

Egészségügyi szolgálat
Központi orvosi ügyelet
Csontváry patika - Telefon: 95/423-742
FEBRUÁR
1. péntek
Dr. Kassas M. Khaled
Horváth Katalin
2. szombat
Dr. Pánykó Magdolna
Kurányiné K. Szilvia
3. vasárnap
Dr. Kovács Zoltán
Karádi Ferencné
Horváth Katalin
4. hétfő
Dr. Nagy János
Karádi Ferencné
5. kedd
Dr. Gájer Tatjána
Kurányiné K. Szilvia
6. szerda
Dr. Bérdi Gusztáv
Horváth Katalin
7. csütörtök
Dr. Pánykó Magdolna
Kurányiné K. Szilvia
8. péntek
Dr. Gájer Tatjána
Karádi Ferencné
9. szombat
Dr. Sükösd Éva
Horváth Katalin
10. vasárnap
Dr. Márton Katalin
Kurányiné K. Szilvia
11. hétfő
Dr. Szabó Ildikó
Karádi Ferencné
12. kedd
Dr. Schrott Olga
Horváth Katalin
13. szerda
Dr. Nagy János
Karádi Ferencné
14. csütörtök
Dr. Sükösd Éva
Kurányiné K. Szilvia
15. péntek
Dr. Kassas M. Khaled
Horváth Katalin
16. szombat
Dr. Pánykó Magdolna
Kurányiné K. Szilvia
17. vasárnap
Dr. Kovács Zoltán
Horváth Katalin
18. hétfő
Dr. Gájer Tatjána
Karádi Ferencné
19. kedd
Dr. Bérdi Gusztáv
Kurányiné K. Szilvia
20. szerda
Dr. Szabó Ildikó
Karádi Ferencné
21. csütörtök
Dr. Pánykó Magdolna
Horváth Katalin
22. péntek
Dr. Schrott Olga
Kurányiné K. Szilvia
23. szombat
Dr. Kassas M. Khaled
Karádi Ferencné
24. vasárnap
Dr. Nagy Ildikó
Horváth Katalin
25. hétfő
Dr. Kiss Annamária
Karádi Ferencné
26. kedd
Dr. Schrott Olga
Kurányiné K. Szilvia
27. szerda
Dr. Nagy János
Horváth Katalin
28. csütörtök
Dr. Pánykó Magdolna

A január végi napsütés kicsalogatta a Ság hegyre a szőlősgazdákat,
akik szokás szerint Vince napján, 22-én néztek körül először, és vizs
gálták meg, milyen termés ígérkezik az évre. A birtokokat szemlélve
úgy tűnik, a fagy nem okozott jelentős károkat a szőlőben. Ha a tava
szi munkálatok után a nyári és az Ősz eleji időjárás is kedvez a szőlő
nek, akkor ismét finom nedűvel koccinthatunk a szüret után.
Fotó: C. Burkon László

Nem farsang farka...
...még az az időpont, amikor a
celldömölki evangélikus ifjak
tartják farsangi báljukat. Febru
ár 2-ára tervezik azt az összejö
vetelt, melynek a gyülekezeti te
rem (Baross Gábor utca 34.) ad
helyet.
Az este hét órakor kezdődő
program változatosságot ígér.
Bátyus bál lévén a szervezők ké
rik, hogy mindenki járuljon hoz
zá a jó hangulathoz egy kis harap
ni- és innivalóval. Üres gyomorral
és száraz torokkal nehezen is le
hetne bírni azt a sok táncos prog
ramot, melyet a következő nevek
fémjeleznek.

Varga Gyöngyi - a Hittudo
mányi Egyetem docense - zsi
dó-táncházat vezet, Novak Tamás
társastáncra hívja a résztvevőket,
Ipsics Péter pedig néptáncra vár
ja a táncoslábú bálozókat. Ezen
kívül a rockyt kedvelőknek is ren
deznek versenyt.
Nem lehet bál tombola nél
kül - itt sem lesz másként. A
jelmez „kötelezően ajánlott",
hisz a bálkirály, illetve a bálkirály¬
nő a jelmezes résztvevők közül
kerül ki. A jókedvhez és a gaz
dag programhoz Horváth Béla
szintetizátorral és énekhangjá
val járul hozzá.
-ni
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McGKÉRDSIfUK - VÁLASZOLTÁK
Uránovics Beáta:
Ahogy tavaly, úgy az
idén is ki fogom hasz
nálni a báli szezont.
Szeretem a hangula
tot, a színes forgata
got. A szezonnyitó
színészbálon nem vol
tam, de az iskolai bá
lok valamelyikén ott
leszek, ami valószínű
az Eötvös iskola rendezvénye lesz február 2án. Általában a barátaimmal, illetve szűk bará
ti társasággal járok szórakozni. A hangulat
mindig jó, hajnalig táncolunk. A báli szezonon
kívül is eljárunk bulizni, de sajnos itt, Celldö
mölkön kevés lehetőség van arra, hogy az em
ber igazán ki tudja „tombolni" magát. Az új
szórakozóhely, a Pincebár nem nyerte el tet
szésemet, időnként, ha a művelődési házban
van diszkó elmegyek, de az sem igazán tetszik,
inkább Sárvárra járunk szórakozni.
Harkály Tiborné: Az utóbbi években már
nem járunk el bálozni, de régebben, amikor a
gyerekek még általános iskolába jártak, eljár
tunk az iskolai bálokba. Ezeket mi csak „bá
tyus" báloknak hívtuk. Mindig jó társaság jött
össze, megtellett olyankor a kultúrház. A gye
rekek műsora után megkezdődött a tánc, éj
félkor a tombolahúzás, a hajnalig tartó mula
tozás. Mivel most már nagymama vagyok, két
kisunokám van, időm
se nagyon van szóra
kozni. Vigyázok az
unokáimra, hadd
menjenek a fiatalok
szórakozni. Sajnálom
azonban azt, hogy az
a nagy kultúrház
nincs kellőképpen ki
használva a celldö
mölki lakosok szá

Százhatvanezer

Bálozik-e
a farsangi szezonban?

mára, a megszokott
programokon kívül
nincs lehetőség szó
rakozni.
Szórádi Szilvia: A
báli szezont teljes egé
szében kihasználom.
Nemcsak bálokba, ha
nem diszkóba is szíve
sen járok. Tavaly csak
az Eötvös iskola bál
ján vettünk részt, idén még nem döntöttünk
arról, melyik bálba megyünk. Nagyon tetsze
nek ezek a rendezvények, jó a hangulat, a tár
saság, mindig jól érezzük magunkat. Általá
ban a barátommal és a baráti társaságunkkal
járunk bulizni. Szerintem jók a celldömölki le
hetőségek, lehet választani a szórakozóhelyek
közül. Ott van a Pincebár, a kultúros diszkók is
jók. Majdnem minden héten elmegyünk vala
hová szórakozni, legtöbbször itt helyben, mert
Sárvár már egy kicsit kiesik.
Nagy László: Korábban, mikor még Né
metországban éltünk, kihasználtuk a báli sze
zont, ahogy csak tudtuk. Tíz éve, mióta Ma
gyarországon élünk, nem igazán bálozunk a
farsangi időszakban. Tavaly voltunk bál
ban, de idén sajnos családi okok miatt nem
megyünk. A belépők, illetve a tombola meg
vásárlásával még most is támogatjuk a
rendezvényeket. Mivel falun élek, kevesebb
lehetőségem van szó
rakozni. A lányom a
barátjával, a baráti
társaságukkal jár el,
de ők sem igazán elé
gedettek a helyi „kí
nálattal". Szívesebben
mennek inkább el
szomszédos városok
ba, Sárvárra vagy
Szombathelyre.

személy a biográfiai

Forró Sándor: Az
idei farsangi idősza
kot is teljes mérték
ben
kihasználjuk,
mint a tavalyit. Azt
hiszem, a vadászbál
kivételével az összes
bálon ott leszünk.
Igazából februárban
kezdődik az iskolai bá
lok sorozata. Eötvös,
Gáyer SZM-bálok, de részt veszünk a refor
mátus egyház bálján is. Szeretem ezt az idő
szakot, nem unatkozik az ember hétvégenként,
jó eljárni a baráti társasággal együtt szórakoz
ni. Nem megyünk vidékre, inkább helyben ve
szünk részt barátokkal rendezvényeken. Szó
rakozni azonban nemcsak a bálokon lehet,
ezért is hiányolom, hogy megszűnt a mozi. Nem
csak az idősebbek, de még a fiatalok sem tud
ják megnézni a szórakoztató filmeket.
Szálai István: Azt hiszem, az emberek legin
kább a szilvesztert és a farsangi időszakot hasz
nálják ki arra, hogy szórakozzanak. Ekkor le
hetőség is van a választásra. Lesznek az iskolai
bálok, ezek sokakat érdekelnek. Ebben az év
ben a Gáyer-bálon mindenképpen jelen leszek,
keresztgyermekem miatt az Eötvös iskola ren
dezvényét is támogatom. A hangulat mindig
jó, bár ez a baráti társaságon is múlik, ha a
társaság jó, jó a hangulat is. Középiskolás ko
romban a kollégista
bálok voltak nagyon
jók, azokon mindig
jelen voltam. Sajnos
azonban a celldömöl
ki lehetőségek szűkö
sek, a fiatalok kényte
lenek eljárni vidékre
szórakozni.
Tulok Krisztina
Fotó: Völgyi L.

indexben

Interneten az életrajzi kalauz
A Magyar Életrajzi Kalauzt
mutatta be Németh Tibor a
könyvtárban, a honismereti kör
összejövetelén január 17-én. A
számítógépes biográfiai adatbá
zis összeállításához - mint arról
már egy régebbi lapszámunkban
beszámoltunk - a 80-as évek
közepén kezdett hozzá a szerző,
először cédulákon gyűjtve az
anyagot, napjainkban pedig már
számítógépre viszi fel az adato
kat. A múlt év végén százhatvan
ezer magyar személy azonosítá
sához szükséges legfontosabb
adatait tartalmazta az életrajzi
kalauz, s e szám továbbra is bő

I

vül. Az információkat tizennégy
keresési szempont alapján lehet
fellelni, amelyekből néhányat be
is mutatott az előadáson. Az
adatbázis több százezer oldalnyi
írás anyagát tartalmazza, többek
között 112 celldömölki szárma
zású egyénről is fellelhetünk in
formációkat. Németh Tibor el
mondta, hogy 2001 óta már nem
csak CD-n, hanem az interneten
is megtalálható a digitális név
kataszter. A www.mabi.hu hon
lapon találhatják meg a gyűjte
ményt a használni szándékozók,
amely már akár wap-technológiával is elérhető. A fejlesztés so
rán a szerző angol és német
nyelvű verziót is elkészít a kere
séshez.
T. G.
Fotó: Völgyi L.
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Beszédes számok
Az első hivatalos népszámlálást (1870) követően tízévenként újra
számlálják az ország lakosságát, legutóbb a 2000. december 31-i álla
potokat rögzítették. A több szempontú összeírás eredményeinek fel
dolgozására még várni kell, részletes adatok csak később kapnak nyil
vánosságot. A most hozzáférhető adatok sem vethetők mindig össze
a korábbiakkal, mert néhány kategória változott. Vannak azonban
állandó összehasonlító adatok, ilyen a jelenlévő népesség. A három
település rész összesített adata a következő: 1870-ben 3734,1910-ben
7786, 1949-ben 10 285, 2000-ben 11 817 fő.
1970 után még emelkedett a lélekszám, de messze elmaradt a fej
lesztési tervekben szereplő 15-16 ezertől, az utóbbi években pedig
folyamatosan csökken, összefügg a város el tartó képességével.
Minden korszakban fontos volt a nemek közötti arány kimutatása.
1910-ben Ságon és Izsákfán több volt a férfi, mint a nő. (Egyes véle
mények szerint ebben szerepet játszik a jó sági bor.) Ámde 1949-ben
már Ságon is több leány született, egyedül Izsákfán maradt a 44 fó's
különbség a férfiak javára. A nemek közötti arányokban az 1800-as
évek végefelé következett változás okaként elfogadhatjuk azt, amit
József Attila versében így fogalmazott: kitántorgott Amerikába más
fél millió emberünk. A húszas évekig tartó kivándorlási hullám zöm
mel a férfi lakosságot érintette. Itt van még a két világháború több
százezres áldozata, amiről kevesebb szó esik.
A 2000. évi adatok szerint azonban megint fordult a helyzet,
amennyiben 0-18 éves korig 95-tel több fiú született mint leány. Vi
szont az országos átlagot támasztja alá, hogy a 63-100 éves korú férfi
700, nő 1129, vagyis a nők átlagos életkora növekszik nálunk is. Talán
érdekes lehet 1910-ból a külföldön távollévők, kivándorlók száma.
Ság: 71, Cell.: 11, Izsákfa: 14 fő.
Egy másik adat szintén 1910-ből az anyanyelv szerinti kategorizálás:
német tót horvát egyéb
Az egyéb anyanyelvhez olasz,
3
3
2
lengyel, vend származásúak tarSág
Cell.
13
5
29
50
toztak, akik a vasútépítésen vetIzsákfa
1
tek részt, néhányan továbbra is
itt maradtak.
A régi felmérések mindig kimutatták a felekezeti hovatartozást.
Több évtized után legutóbb ismét kérdés volt, ki milyen vallásúnak
tartja magát. Az új eredményre még várni kell. 1910-ben a következő
arányok voltak:
unit.
izr.
kat.
görögk. ref.
egyéb
ev.
38
Ság
1426
4
1140
385
Cell.
3085
59
1081
Izsákfa
451
1
6
116
Felmérés tárgya volt az iskolázottság foka is, 1949-ből két kategóri
át emelek ki. ír, olvas százalékban; nem ír, nem olvas szám szerint:
Ság, a lakosság:
95,8%
130
Cell.:
95,2%
256
Izsákfa
97%
19
A korábbi években az analfabéták aránya nagyobb volt.
A hivatalos statisztikák mellett voltak közreadott indormációk is.
1938-ban például 128 gyermek született élve Celldömölkön, halva 6.
Az élve születettek közül 96 celli, 32 a járásból való. Az utóbbi adat
már az orvosi felügyelet melletti szülések számának gyarapodását
jelzi. A születések száma 17-tel volt több mint az előző évben. Halá
lozás 104 (előző év 100), abból celli 64. Az elhalálozottak közül 17 tíz
év alatti volt. Házasságkötések száma 47 (+4), ebből vegyesházasság
5 volt.
Napjainkban sokszor beszédtéma a sok italkimérő hely, nem volt ez
másként régen sem. Celldömölkön 1938-ban 45 italmérő helyen 1576
hektoliter bort, 417 hl sört, 67 hl pálinkát deciztek ki.
A vágóhídon 1445 sertést, 339 borjút, 88 üszőt, 36 tehenet, 16
tinót, 15 ökröt, 3 bikát, 23 birkát vágtak le. Ezen felül 42 ezer kilo
gramm húst hoztak be, ez a mennyiség kb. 200 szarvasmarha súlyá
nak felel meg.
Egy más jellegű adat: közel tízezer ügyiratot kezeltek, több mint 200
ezer pengő összadót hajtottak be, 179 esetben végrehajtottak, 6000
pengő értékben szegényeket segélyeztek.
Káldos Gyula

A Himnusz és a könyv
Az olvasás világértés, aki nem tud olvasni, az nem érti a világot,
mondta Fűzfa Balázs irodalomtörténész a Kemenesaljái Berzsenyi
Irodalmi Asztaltársaság ünnepi rendezvényén, a magyar kultúra napja
előestéjén. Az olvasás gyönyörűsége című előadáson Prikazovics Fe
renc előadóművész Kosztolányi, Kányádi, Vörösmarty, Kazinczy mű
veiből mutatott be részleteket, bizonyítva, hogy a szöveg mindig más,
mint amit szó szerint jelent. A kultúra napján, január 22-én Kölcsey
Ferenc Himnuszának 1823. évi születését ünnepeljük, melynek
kapcsán Fűzfa Balázs
arra az érdekességre is
felhívta a figyelmet,
hogy ez időben szüle
tett két másik költő
író, Petőfi Sándor és
Madách Imre is. A
X I X . században Vö
rösmarty még azt kér
dezte, hogy ment-e a
könyvek által a világ
előbbre. Napjainkban
a szépirodalom is
újabb információs esz
közökön jelenik meg,
ennek példájaként az
előadó bemutatott egy
DVD-t, amely mintegy
Ötszáz kötetnyi írást
tartalmaz. Mindazon
által véleménye szerint
nincs ok a kételkedés
re, mert továbbra is
kézbe fogjuk a könyvet
a magunk gyönyörű
ségére.
Prikazovics Ferenc és Fűzfa Balázs Fotó: V. L.
T. G.

Jancsi, szöktesd a fiadat!
A jánosházi Szent Imre iskola
jelkép- és pályaavatóján a foga
dás alkalmával az egyházi szemé
lyek a sporttal kapcsolatban anekdotáztak. A legjobb történetet az
éppen mellettem ülő Marton Ist
ván kanonok, vásárosmiskei plé
bános mondta:
A szombathelyi és a veszprémi
egyházmegye papjai között rend
szeresek voltak a sporttalálkozók.
Egy alkalommal - hogy a veszp
rémieknek ne kelljen sokat autóz
niuk - Hosszúperesztegen fociz
tunk egymással. M i kevesebben
voltunk, ezért bevettük a csapatba

sofőrünket és a fiát is, de erről a
veszprémieknek nem szóltunk.
Az egyik éles szituációban vala
ki bekiabált: Jancsi! Szöktesd a
fiadat! A veszprémi püspök úr
fölkapta a fejét: Hát kik játsza
nak itt? M i az, hogy szöktesd a
fiadat?! Hiszen a katolikus papok
nem nősülhetnek!...
Ekkor kénytelenek voltunk be
vallani a turpisságot, hogy Jancsi
a sofőrünk, és hát... a fia is ját
szik.
Mi lebuktunk, a püspök úr pe
dig megnyugodott...
V. L .

OKTATÁSSZERVEZÉS
1071 Budapest, Bajza u. 1. Tel.: 06/1/316-6372
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A zene körülölel - koncert fiatalokkal fiataloknak

A veszprémi Dohnányi szakközépiskola növendékei

A fiatalok
véleménye
Közvélemény-kutatást tart a
polgármesteri hivatal a celldö
mölki ifjúság körében. Az Ön
kormányzat tavaszra tervezi,
hogy elkészíti az ifjúságsegítő
koncepciót, ennek érdekében
mintegy négyszáz 14 és 25 év
közötti fiatalt keresnek fel kér
dőíveikkel. Horváth Györgyi
ifjúsági referens vezetésével
szondázó kérdőíves felmérést
végeznek a középiskolai tanu
lók, a felsőoktatásban részt ve
vők és a dolgozó fiatalok köré
ben. A kutatás a szórakozás és
a művelődés témakörét érinti,
a megkérdezettek elmondhat
ják a celldömölki helyzetről a
véleményüket.

Az Ádám Jenő Zeneiskola és Művészeti Alapiskola immár má
sodik alkalommal rendezte meg ifjúsági hangversenyét január 24én délután. A hagyományteremtést célzó koncertek keretében ha
vonta zeneművészeti szakközépiskolás növendékeket kérnek fel,
hogy rövid ízelítőt mutassanak be tudásukból, a közönség soraiba
pedig Celldömölk és környékének általános iskolásait várják. M i 
vel a két generáció között nincs nagy korbeli különbség, a zene is
könnyebben talál utat az ifjakhoz. Hisz „a zene, az kell, mert körül
ölel..."
Csütörtökön a veszprémi Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szak
középiskola és Diákotthon növendékei vendégszerepeltek városunk
ban, hangszeres játékuk nagy sikert aratott a hallgatóság körében.
A fiatal közönség többek között Chopin, Goldmark műveinek han
gulatában mártózhatott meg.
Varga Rita
Fotó: Völgyi L .

Ágacska és barátai

A Soltis színház mesejátéka óvodásoknak és kisiskolásoknak
Újra apróságok töltötték meg a
KMK színháztermét január 24-e
délelőttjén 10 órakor és délután

2 órakor. Az Ágacska című zenés
mesejáték várta a legkritikusabb
közönséget, az óvodásokat és kis

ló berendezést, valamint 3-4 háztartás számá
ra papírgyűjtő' edényt biztosít.
A hulladék mennyiségétől függő díjfizetés
A meghatározott hulladékszállítási napon miatt problémát jelenthet a korábbi években
az edény kihelyezésének elmulasztása nem vásárolt 240 literes nagy hulladékgyűjtő
mentesít a hulladékszállítási díj megfizetése edény, ezért a Müllex Kft. igény esetén vállal
alól.
ja, hogy a meglévő 240 l-es gyűjtőedényeket
A Müllex Kft. csak a megkötött szerződés díjmentesen 120 literes műanyag, kerekes
ben szereplő űrtartalmú hulladékgyűjtő edényre cseréli ki.
edényt köteles kiüríteni.
Kedvezményt biztosít a szolgáltató a hulla
A gyűjtőedény mellé kihelyezett többlethul- dékszállítási díjból az egyfős, illetve az olyan
íadék ezentúl csak abban az esetben kerül el kétfős háztartások esetében, ahol mindkét fő
szállításra, ha azt „Müllex" felirattal ellátott nyugdíjellátásban részesül. A kedvezmény
hulladékgyűjtő'zsákban helyezték ki. A 80 li mértéke a 120 literes gyűjtőedény heti ürítési
teres hulladékgyűjtő zsák ára 120 Ft/db, amely díjának 25 százaléka.
magában foglalja az elszállítás és az ártalmat
A hulladékszállítási szerződés megkötése
lanítás költségét.
céljából hamarosan minden ingatlantulajdo
Árusító helyek: Mezőgazdasági Szaküzlet - nost (használót) levélben keresünk meg.
Celldömölk, Kisfaludy K. u. 1.; ZEBRA Festék- Amennyiben a változásokkal, a kiküldött hul
ház - Celldömölk, Dr. Géfin tér 6.; Gazdabolt ladékszállítási szerződéssel kapcsolatban kér
(Alsóság) - Celldömölk, Hegyi u. 8.; Vegyesboltdése, észrevétele merül fel, kérjük, keresse
(Izsákja) - Celldömölk, Bokodi u. 32.
meg a szolgáltató irodáját. Cím: Müllex Kft.
A keletkező hulladék mennyiségének csök Celldömölk, Temesvár u. 16.1. emelet. Tele
kentése érdekében a szolgáltató a családi ház fon: 95/423-050.
tulajdonosok részére ingyenesen komposztá
Celldömölk Város Polgármesteri Hivatala

A hulladékszállítás rendje
Tájékoztatni kívánjuk a Tisztelt Lakosságot
arról, hogy 2002. január 1-jétól Celldömölkön
a hulladékszállítás rendszere megváltozik.
Megváltozik az eddigi díjfizetési rendszer,
ezentúl a keletkezett hulladék mennyisége
után kell a díjat fizetni. A mennyiségszámí
tás alapja a gyűjtőedény mérete. Egyúttal a
háztartásban élők száma után fizetett, illetve
a kommunális adóba beépített hulladékszál
lítási díj megszűnik, így az adó mértéke 3500
forint összeggel csökken.
Minden lakás- és ingatlantulajdonosnak
hulladékszállítási szerzó'dést kell kötnie a
Müllex Kft.-vel, minimális szolgáltatásként
legalább 1 db 120 l-es gyűjtőedény heti egy
szeri ürítésére. (Társas- és tömbházak eseté
ben lakásonkénti egységnek szintén a heti 120
liter mennyiségű gyűjtőedény számít.)
A fizetendő hulladékszállítási díj - éves
szinten - a szerződésben szereplő edénymé
ret ürítési díjának, valamint az év 52 hetének
a szorzata.

iskolásokat. A Soltis Lajos Szín
ház repítette el őket a Varázsló
(Nagy Gábor) közbenjárásával
Ágacska (Ihász Csilla) és a bará
taivá lett Dani kacsa (Varga
Zsolt), Berci béka (Ódor József)
és a Pösze egér (Ecsedi Erzsébet)
világába. Ágacska egy vihar után
arra ébredt, hogy nem tudja, hol
van és ki ő valójában, hisz a szél
letörte öreg fájáról. De aztán be
lesodródva a kacsák utolsó pi
lléjéig tartó háborújába a békák
kal, majd megsejtve az egérként
élők életszemléletét (macskáról,
emberről), végül megtudja, hogy
ő az a hajtás, melyből az öreg fa
erőt merít, és általa újul meg min
den tavasszal. Ágacska boldog,
hisz ő már tudja, hol a helye a
világban...
Varga Rita
Fotó: Völgyi L.
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Celldömölk Varos Önkormányzata
Képviselő-testületének rendeletei
41/2001. (XI. 38.) sz. rendelete a lakáshoz jutás
és lakásbővítés helyi támogatásáról szóló 31/1998.
(VI. 24.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
A képviselő-testület a lakáshoz jutás és lakásbővítés helyi támoga
tásáról szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.8
A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület kamatmentes kölcsönt (vissza nem téríten
dő támogatást) nyújthat új vagy megüresedett lakás vásárlásához kivéve az engedménnyel, illetve kedvezménnyel megvásárolható ön
kormányzati bérlakás vásárlóit - új lakás építéséhez, bővítéséhez azok
nak a fiatal házasoknak, kettő vagy több kiskorú gyermeket nevelőcsa
ládoknak, illetve gyermekét egyedül nevelőszülőnek, ha a kérelmezők
családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem - új vagy megürese
dett lakás vásárlásánál, új lakás építésénél a mindenkori minimálbért;
egyéb támogatás esetén a mindenkori teljes öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 150%-át nem haladja meg, és a megszerezni kívánt lakás
nagysága a lakáscélú támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Kormány
rendeletben meghatározott lakásigény mértékének megfelel.
2. §
A rendelet 3. § (1) b./ pontja és (4) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép, és a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
(1) b./ új lakás építéséhez vagy új, illetve használt lakás vásárlásához
abban az esetben - ha a kérelmező vagy családja a tulajdonában lévő
lakását vagy házát elidegeníti - feltéve, ha az igénylő az új lakás épí
téséhez, új vagy használt lakás vásárlásához gyermeke (gyermekei)
után állami támogatásként lakásépítési (-vásárlási) kedvezményre
jogosult 250 000 Ft-ig.
(4) A kölcsön visszafizetési kötelezettségre megállapított idő alatt amennyiben csak vissza nem térítendő támogatásban részesült, ak
kor 5 év alatt -, ha az önkormányzat tudomására jut, hogy a kedvez
ményezett a képviselő-testület megtévesztésével kapott kölcsönt vagy
vissza nem térítendő támogatást, úgy azt a PTK-ban megállapított
kamattal együtt azonnal, egy összegben köteles visszafizetni.
A visszafizetett kölcsön vagy vissza nem térítendő támogatás össze
ge az önkormányzat bevételét képezi és azt további lakáshoz jutással
Összefüggő helyi támogatásra kell felhasználni.
(5) Az önkormányzati kamatmentes kölcsönnel, illetve vissza nem
térítendő támogatással szerzett, bővített, vagy a 3. § szerintiekkel tá
mogatott ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásban a kölcsön időtarta
máig, illetve vissza nem térítendő támogatás esetén a támogatástót
számított 5 évig az önkormányzat javára jelzálogjogot, és ennek bizto
sítására elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyeztetni.
Rendkívül indokolt esetben a képviselő-testület a tilalmat feloldhat
ja, feltéve, ha a támogatott a vissza nem térítendő támogatást, illetve a
még fennálló kamatmentes kölcsönt egy összegben visszafizeti.
3. §
A rendelet 4. § (5) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A polgármesteri hivatal pénzügyi osztálya:
a) a jóváhagyott támogatást a szerződés megkötésétől számított 8
napon belül az ügyfél által felvett hitelt nyújtó intézethez vagy ennek
hiányában a támogatott lakossági folyószámla számára utalja át, vala
mint gondoskodik a kamatmentes kölcsön és vissza nem térítendő
támogatás ingatlan-nyilvántartási teherként való bejegyeztetéséről.
4. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
-

43/2001. (XI. 28.) sz. rendelete az önkomiányzat
nilajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről
és annak egyes szabályairól szóló 23/2001. (V 30.) sz.
önkoniuuiyzati rendek* niótk*iílásiuV>l
A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő lakások
és helyiségek bérletéről és annak egyes szabályairól szóló rendeletét
az alábbiak szerint módosítja:

1. §
A rendelet 4. § (10) bekezdésének d) pontja az alábbi mondattal
egészül ki:
A sorrendtől el lehet térni annak a pályázónak az előnyére, aki
hosszabb ideje bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik
Celldömölkön.
2. §
A rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Amennyiben a bérlő szociális célú lakásbérbeadás folytán lett jogo
sult önkormányzati bérlakásra és megfelel a bérleti szerződés lejárta
kor hatályos rendeletben foglalt követelményeknek - ide értve azt
is, ha az egy főre jutó havi nettó jövedelemhatárt a jövedelem legfel
jebb 10%-kaI meghaladja, illetve ezen túl, ha a képviselő-testület a
kérelmező szociális helyzetének megítélése során rendkívül hátrá
nyos szociális körülményt állapít meg a bérleti jogviszony meghosszab
bításának indokoltságaként, méltányossági alapon -, vele határozott
időre szóló bérleti szerződés ismételten köthető.
Amennyiben a bérlőnek 3 hónapnál több lakbérhátraléka van, 5
évnél rövidebb időre is meghosszabbítható a bérleti jogviszony.
Ha a szociális célú bérlakás igényjogosultságának feltételei nem
állnak fenn, akkor a szerződésben meghatározott idő elteltével a bér
leti jogviszony megszűnik, és a bérlő külön felszólítás nélkül és min
dennemű elhelyezési igény nélkül a lakást köteles visszaadni a bérbe
adónak.
3. §
A rendelet 21. § (1) bekezdése a következő második és harmadik
mondattal egészül ki:
Amennyiben az eltartott határozott idejű bérleti jogviszonnyal ren
delkezett, úgy az eltartó a még fennálló bérleti jogviszony fennállásáig
jogosult a bérleti jog folytatására.
Ennek elteltét követően á 16. § (2) bekezdésében foglalt feltételek
megléte mellett hosszabbítható meg a bérleti jogviszonya.
4. §
(1) Ez a rendelet december l-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 3. §
(7) bekezdésének negyedik francia bekezdése.

42/2001. (XI. 28.) sz. rendelete a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
10/2000. (V 3.) sz. rendelet módosításáról
A képviselő-testület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
L§
A rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) Ápolási díj állapítható meg az Szt, 41. § (1) bekezdésében meg
határozottakon kívül annak a nagykorú hozzátartozónak is, aki az
ápolási díj törvényi feltételeinek megfelel, amennyiben a 18. életévét
betöltött, tartósan beteg személy gondozását végzi, feltéve, ha a csa
ládban - közös háztartásban élés esetén beleértve az ápolt hozzá
tartozót is - az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétsze
resét.
2.§
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Helyesbítve: az alaprendelet 12. §-a 15. §-ra változik.
Baranyai Attiláné dr.
jegyző'

Makkos István
polgármester

A Kemenesalja Sürgősségi Orvosi Ellátásért Alapít
vány kéri a tisztelt állampolgárokat, hogy a 2001. évi
jövedelemadójuk 1%-át a központi ügyelet műszere
zettségének fejlesztésére az alapítványnak szívesked
jenek küldeni.

Adószám: 18888355-1-18
Köszönettel: a kuratórium vezetősége

7

2002. JANUÁR 31.

ÚJ KEMENESALJA

SPORT - ESEMÉNYEK - EREDMÉNYEK
A női kézisek is a tavaszi szezonra készülnek
Az előzó'heti számunkban olvashattak már
arról, hogy az NB I/B-s CVSE-Antók FC lab
darúgócsapatunk és a CVSE-Celli Festék NB
Il-es kézilabdacsapatunk elkezdte a felkészü
lést a bajnokság tavaszi szezonjára. A város
másik NB Il-es kézilabdacsapata, a CVSECelli Festék nól együttese Molnár János edző
vel szintén nekilátott az edzéseknek.

lehet számítani. Többükkel már hosszú évek Sárvár egyik legeredményesebb játékosa volt,
óta együtt dolgozom. Itt szeretnék külön kö a tavaszi szezontól pedig nálunk játszik majd,
szönetet mondani Tamás Gábornak, aki na balszélső poszton. Szeretnénk még egy ka
gyon sokat segít nekünk az edzéseken.
pust igazolni.
- Milyen felkészülési tornákon, illetve edző
- Az utolsó őszi mérkőzéseken több játékos
mérkőzéseken szerepelnek a bajnoki nyitány is sérüléssel bajlódott.
előtt?
- Szerencsére felépültek a sérültek. A
- Több mérkőzés és kupa szerepel a terve műtéten átesett Szomorkovits Adrienn já
ink között. A már hagyományos nagykanizsai tékára is számíthatok már a tavaszi fordu
- Mikor kezdték el a felkészülést a tavaszi sze tornán játszunk majd, valamint Ikervárral, lókban.
zonra?
Komárommal szeretnénk edzőmérkőzéseket
- Március elején kezdődik a szezon. Milyen
- A csapattal először január 15-én talál játszani. Február 2-án és 16-án Szombathe esélyekkel lépnek pályára? Mi a célkitűzés?
koztam. Heti két edzéssel, februártól pedig lyen és Vasváron rendeznek Vas megyei csa
- Február 5-én egyeztetnek időpontokat
heti három edzéssel készülünk a tavaszi mér patoknak felkészülési tornát. Mivel az idő az érintett csapatok, így akkor válik végleges
kőzésekre.
pontok szombatra esnek, a csapatomból pe sé a sorsolás. Szerencsére több mérkőzést
- Hol és milyen körülmények között tartják dig hat játékos levelezőn végzi a főiskolát, vagy játszunk majd tavasszal hazai pályán. Az ötö
az edzéseket?
éppen egyetemi előkészítőre jár hétvégente, dik helyen zártuk az őszi szezont, de a 3-7.
- A férfi csapathoz hasonlóan a csarnok sajnos ezeken nem tudunk majd részt venni. helyezett csapatok azonos pontszámmal áll
ban tartjuk a foglalkozásokat. A bevált gya
- Érkezett új játékos a csapathoz?
nak. Szeretnénk ezt a helyezést mindenkép
korlatokat végezzük: bordásfal, medicinlab
- Már az őszi szezon végén szinte biztos pen megtartani, de jó lenne a 3-5. hely vala
dák és zsámolyok az állandó segédeszközök. volt, hogy Sárvárról érkezik hozzánk egyjáté melyikén végezni.
A csapat tagjai már tudják, melyik héten mire kos. Most ez már végleges. Kertész Csilla a
V.V.

Nagypályán az utánpótlás

amit csinálnak, szeressék magát
a sportot, a labdarúgást. A ke
A 2001/2002-es labdarúgó-bajnokság ó'szi szezonján már túl vannak retben nagyon sok ügyes srác van.
az érintett csapatok. A CVSE U 13-as csapatának edzője, BalhásiIstván Amennyiben odafigyelünk rájuk,
a csapat mögött álló mérkőzéseket értékelte.
és megfelelően foglalkozunk ve
lük, valamilyen szinten a magyar
- Nem volt könnyű helyzetben a pat remek szereplésének is. Ne labdarúgás hasznos tagjaivá vál
bajnokság kezdetekor.
kik gratulálok, és szívből kívánom, hatnak.
- Ez így igaz. A bajnoki rend hogy nyerjék meg a bajnokságot.
- Kik azok, akik leggyakrabban
szer átszervezéséből fakadóan az
- A bajnokság során nagynevű szerepeltek?
idei bajnokságban az 1989. janu ellenfelekkel kellett megmérkőz
- A leggyakrabban szerepelt
ár 1-je után született gyerekeket niük.
csapat: Huszár Kristóf, Rózsás
is nagypályán kell versenyeztetni.
- A pontvadászat augusztus Márton, Smidéliusz Tamás,
Mivel ebben a korosztályban a 25-én kezdődött, amelyben - Kazári Ákos, Szemenyei Ádám,
CVSE mindössze öt igazolt játé teljesség nélkül - olyan csapa
kossal rendelkezett, első teen tokkal kellett felvennünk a ver
dőm a gyerekek toborzása volt. senyt, mint a Haladás, a ZTE, a
Felvettem a kapcsolatot a celldö Sopron, a Pécs, a Kaposvár vagy
CVSE-MÁVÉPCELL-Tatabámölki és a városkörnyéki iskolák éppen a Nagykanizsa. Ezek a te
nya
9:9. Alsósági tornacsarnok,
testnevelőivel, akik hozzám irá lepülések nem csak a lakosság
nyították az általuk tehetséges lélekszámát tekintve múlják felül NB I/B-s férfi mérkőzés.
A listavezető és a harmadik
nek tartott tanulókat. Nekik ez Celldömölköt, hanem az után
helyen
álló celldömölki csapat
úton is köszönöm a jószándé- pótlás-nevelés terén is fényévnyi
kú segítségüket. így lett az ötből a különbség a feltételrendszert találkozója színvonalas mérkőzé
seket hozott. A két csapat ugyan
két hét leforgása alatt 26 igazolt alapul véve.
játékos.
- Hogyan sikerült az őszi szezon úgy, mint az ősszel Tatabányán,
most sem bírt egymással.
- Hogyan sikerült felkészíteni a az U 13-as csapatnak?
Győztek: Vimi Roland (3),
csapatot a bajnoki nyitányra ?
- A 11 lejátszott mérkőzésből
- A felkészülést július 26-án tizet elveszített, egyet pedig meg Petrovics Péter (3), Bénák And
kezdtük. Legnagyobb gondot a nyert a csapat. A szezon második rás (1), a Vimi-Németh és a
nagypályához való szoktatás je fele sikeredett jobban. Erre az Petrovics-Benák páros.

Asztalitenisz

lentette, hiszen ezek a gyerekek
még sohasem játszottak ilyen
méretű pályán. Az edzéslátoga
tottság kiválónak mondható.
Rendszerint 25-30 fő vett, illetve
vesz részt a heti két alkalommal
tartott foglalkozásokon. Ehhez
valószínűleg köze van az első csa

időre már megszokták a gyere
kek a nagypályát, és mind techni
kailag, mind taktikailag sokat fej
lődtek. Az eredménytelenség
nem szegte kedvüket, sikerült ve
lük elhitetni, hogy ezen a szinten
nemcsak az a fontos, hogy győz
zenek, hanem az, hogy szeressék,

CVSE-MÁVÉPCELL IL-Kamzsa Sörgyár 11:7. Alsósági torna
csarnok, NB Il-es férfi mérkőzés.
A kiesés szempontjából mind
két csapat számára fontos volt ez
a mérkőzés. A mieink magabiz
tosjátékkal tartották itthon a baj
noki pontot.

Magyar László, Szalay Ádám,
Baranyai Zsolt, Czender János,
Molnár Zoltán, Csákvári Zsolt.
Játszottak még: Pál András,
Szalay Zoltán, Sebestyén Roland,
Sebestyén Sándor, Sebestyén Sza
bolcs, Nagy Csaba, Kovács Lász
ló, Nagy Máté, Farkas Csaba,
Geiger László, Somlói Milán,
Dezsó'Péter.
Végül szeretném megköszön
ni mindazok segítségét, akik bár
milyen módon támogatták mun
kámat.
V. V.
Győztek: Ölbei Péter (3), Tekét
Attila (3), Máthé Gyula (2), Ta
más László (2) és a Teket-Tamás
páros.
- vl -

Hu-mor-zsák
Szenzációs...
És egy szenzációs gól!... Lett
volna, ha kapura megy.

Ámulat
Hogy tud egy nő ilyen oko
san futni?!

Bizarr
Négyes pályán a jónevű gö
rög: Szteliosz Bizbasz.

Szem, száj
Az embernek tátva marad a
szeme.
Összeállította: Völgyi L.
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Bozsik-program a labdarúgó utánpótlás neveléséért
Az elmúlt évben az eredeti tervtől eltérően
megkésve, csak október közepén került az
Ifjúsági és Sportminisztérium és a Magyar
Labdarúgók Szövetsége közösen eltervezett
Bozsik utánpótlás-nevelési program meghir
detése. A program célja az utánpótláskorú
játékosállomány bővítése, a legtehetségeseb
bek kiválasztása, s azok szakmai képzése, fel
készítése a profi labdarúgói karrierre.
A program célkitűzései között szerepel a
rendszeres foglalkoztatás, átfogó utánpótlás
nevelési rendszer létrehozása. Korszerű ki
választási, képzési, mérési és ellenőrzési mód
szerek alkalmazása. A programot elősegítő
szervezők és szakemberek anyagi és erkölcsi
megbecsülése. A programhoz rendelt for
rások segítségével az utánpótlás íétesítményfeltéteíeinek és eszközellátottságának
megteremtése, javítása, megkülönböztetett
támogatás nyújtásával a női labdarúgás fej
lesztése, utánpótlásának megteremtése. A
program lényegében egységes rendszerbe
foglalja a 6-18 évesek labdarúgását, amely
szakmailag és szervezetileg három színtéren
zajlik: 1. a Góliát-, 2. az Alközponti, 3. az Aka
démiai program.
A 2001-2002. bajnoki évben a Góliát-prog
ramban a 7, 9 és 11 évesek iskolai, egyesületi
12 fős csapatai vehetnek részt. Feltétel a heti
két foglalkozás megtartása testnevelő vagy
edző vezetésével. A csapattal foglalkozóknak
az UEFA „D" kategóriás képesítését 2003.
július 31-ig el kell végezni. Tanévenként négy
alkalommal kiskörzeti tornán kell a csapatok
nak részt venni. Kemenesalján Celldömölk
és Jánosháza lett kiskörzeti központnak ki
nevezve. Ősszel az iskolai csapatoknak az or
szágos iskolai labdarúgó-bajnokság kiskörzeti
versenyein, tavasszal a Góliát-program két
kiskörzeti versenyén kell elindulni. Azok a

csapatok, amelyek kapcsolódnak a Góliátprogramhoz, tanévenként 10 000 forint ér
tékben labdát, illetve labdarúgó segédesz
közöket kapnak. A testnevelők, edzők csa
patonként és tanévenként 30 000 forintos
díjkerettel (leánycsapatok esetében 60 000 Ft)
tiszteletdíj-kiegészítésben, illetve költségtérí
tésben részesülnek. A kiskörzeti központra
háruló szervezési, lebonyolítási és adminiszt
ratív feladatokat egyesület, önkormányzat
vagy egyéb szervezet is elvállalhatja. Az isko
lai, egyesületi csapatok működésével felme
rülő adminisztráció a testnevelőt, illetve edzőt
terheli.
A Celldömölkön létrehozott Alközponti
programban résztvevő egyesület a CVSE. Az
alközpont edzőinek figyelemmel kell követ
ni a területükön működő iskolai, egyesületi
csapatok játékosainak fejlődését, ezért részt
kell venniük a kiskörzeti tornákon. A torna
látogatásokkal évente és személyenként (2
fő) 100 000 forint költségtérítést kapnak az
edzők. A Góliát-programban résztvevő 7-11
éves legügyesebb játékosokat az alközpont
ban meghatározott rendszerességgel (15-20
fős csapatokként) foglalkoztatni kell. A fog
lalkoztatást végző edzők (2 fő) évente és sze
mélyenként 95 000 forint tiszteletdíj-kiegé
szítésben részesülnek. Az alközpontnak kor
osztályonként összesen négy 12-15 éves kor
közötti csapatot kell működtetni. Az itt dol
gozó edzőkének UEFA „B" licenccel kell ren
delkezni, vagy azt 2002. július 31-ig meg kell
szerezniük. A csapatoknak részt kell venni
az MLSZ versenyrendszerében, és évente
legalább egyszer egységes tematika alapján
előírt felmérésben is.
Az alközpontban működő csapatokat, az
itt nevelkedő labdarúgó-palántákat viszont
az Akadémiai program keretében kísérik

figyelemmel a ,,labdarúgó szakiskolák"
szakemberei. A legjobbak részére, akik élet
hivatásként felvállalják a labdarúgást, lehe
tőséget nyújtanak, hogy az akadémiák vala
melyikén fejlesszék tovább labdarúgótudá
sukat.
A Bozsik-programhoz hasonlót a magyar
labdarúgásban már megkíséreltek több-keve
sebb sikerrel végrehajtani. Például legutóbb
a sportiskola rendszerű képzést egyesületi
szinten. Ez az 1980-as évektől Celldömölkön
is elkezdődött. Ekkor jött létre a sporttago
zatos iskola is. A program akkor is sokat ígé
rő volt, most is az. Kár, .hogy a rendszervál
táskor megszűnt a Haladás bentlakásos sport
iskolája, s vele együtt az országban másutt is.
Viszont jó, hogy újra napirendre került, ki
tudja hányadszor, az utánpótlás-nevelés fon
tossága.
A Bozsik-program három különböző kor
osztály bevonását és három különböző fel
adat teljesítését célozta meg. A Góliát-prog
ram a tömegesítésről szól a 7-11 éves gyer
mekek esetében. Az Alközponti program a
labdarúgásban tehetségesebb 12-15 éves kor
osztály számára a továbbképzést, a verseny
zést tartja fontos feladatának. Az Akadémiai
program viszont tudatosan az élsportolóvá
való nevelés célját tűzte zászlajára.
A program természetesen annyit fog érni,
amennyit megvalósítanak belőle. Amennyiben
sikerülne végigvinni, rendszerré tenni az egész
országban, akkor a labdarúgás és áttételesen
az egészségügy is biztosan jól profitálna. Az
eredmény természetesen nem rövid távú, ép
pen ezért félő, hogy nem lesz türelme a politi
kának végigvinni, meghonosítani, s mint már
oly sokszor, a jó program megbukik a finan
szírozáson.
- tim -

Az Antók FC készülődése a bajnoki rajtra
CVSE-Antók FC-Ajkai SE 4-0 (1-0)
Celldömölk, 300 néző. Edzőmérkőzés. Vezette: Vass (Molnár,
Finta).
Antók FC: Szép (Nagy Z . ) Horváth (Szöllősi), Bodor, Puglits, Hudák - Halgas, Somorjai,
Sipos, Hegyi - Cseke (Németh J.),
Germán. Vezetőedző: Pintér Attila.
A mérkőzés góljára 18 percet
kellett a focira kiéhezett nézők

UJ

nek várni. Ekkor Germán kapott
középen a 16-os vonala körül egy
remek átadásból labdát, melyet a
csatár lekezelt és rávezette a ka
pujából kiinduló ajkai kapusra,
akit balra szépen kicselezett, majd
higgadtan a hálóba gurította a
csapat ez évi első nagypályás gól
ját (1-0). A 24. percben avolt celli
játékos, Nagy Zsolt egyenlíthetett

CELLDÖMÖLK VAROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK HETILAPJA

volna, de Szép Tamás remek ki
futással ebben megakadályozta.
Az első félidőben Germán vezér
letével tovább növelhették volna
a hazaiak góljaik számát, de rend
re elhibázták a helyzeteket az aj
kai kapu előtt.
A második játékrészre is a hely
zetek kihagyása volt a jellemző.
Az 58. percben Sipos lesgyanús
helyzetben Cseke átadásából lőtt
a hálóba (2-0). Húsz perc eltelté

vel ritkán látható gólnak tapsol
hattak a szurkolók. Germán jobb
oldalról ívelt középre, ahol Mári
usz csak vetődve érte el a labdát
és földközelből azt a hálóba fejel
te (3-0). Ebben a játékrészben
még Cseke és Somorjai kapufái
riogatták a vendégcsapat játéko
sait, míg a nézőket Hegyi, So
morjai, Germán és Németh J.
helyzetkihagyásai ingerelték. Vé
gül a 90. percben Hegyi lépett ki
egy labdával és állította be a vég
eredményt (4-0).
-tim-
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